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trién khai ilgt cao tliêm quyên gôp, üng hQ

phông, chông dich bÇnh Covid-l9
Il

Càn cir vào tinh hinh diên bién dich bênh Covid-19 trong câ nuôc và trên

dia ban tinh Hà Nam;

Càn cri Nghi dinh 6412008À{D-CP, ngày l4l5l2OOB cüa Chinh phü vè

"Vân dông, tiép nhpn, phâtt phOi và sü dpng câc nguàn lgc d6ng gôp tu nguyÇn

hô trq nhân dân khâc phUc kh6 khàn do thiên tai, hôa hogn, tg cô nghiêm trgng,
câc bênh nhân mâc bÇnh hiém nghèo";

Thyc hiÇn chi dpo cüa B9 Chfnh tr!, Ban Bf thu; Chi thi cüa Chinh phü; Ké
hopch sô :OOÆ<U-MTTW-BTT, ngày 24l5l2\2l cüa Ban Thuèrng tryc Üy ban

Trung uong MTTQ ViÇt Nam vè fô chirc Lê phât dông dot cao diêm quyên gôp
üng hô phông, chông Covid-l9; Công vàn sO 1284ru8ND-KGVX, ngày
261512021 cüa UBND tînh Hà Nam vè viêc üng hQ kinh phf chung tay phông,
chting dfch Covid-l9; Huorng ung Lùi kêu g9i "Toàn dân doàn két, ra süc ch6ng
dich bênh Covid-l9" cüa Doàn Chü tich Üy ban Trung uong MTTQ Viêt Nam,
ngày 2715/2021;

Dugc su nhât ffi cûa Thuong tryc Tinh üy (tai Thông bâo sô 208-
TBA/PTU, ngày 02/61202l cüa Van phông Tinh üy),

Ban Thuorrg tr.u. Üy ban MTTQ tinh xây dgng Ké ho4ch phât dQng, trién
khai dqt cao diém quyên gôp, üng h§ phông, ch6ng dich bênh Covid-l9. CU thé
nhu sau:

r- MUC Uiclr, yÊU CÀU

L. Dây mæh công tac tuyên truyèn và vfn dông câc tàng lôp Nhân dtur nâng
cao nhfn thüc và hanh dông tich cgc tham gia phông, ch6ng dich bÇnh covid-l9
phât huy truyèn thông doàn két, "Tucrng thân, tucmg âi" ct.r- dân tQc, khoi dpy

tinh thân sé chia, chung sric dàng lông, vi cu§c sông công dàng cüa câc tàng lorp

Nhân dân trong cu§c chién phông, chông dich bênh Covid-l9; tiép tpc cùng Dâng,
Nhà nuôc, câc câp chinh quyèn tap trung phông, chông d!ch, cô thêm nguèn lgc
tàng cuôrng câc biÇn phâp phông, chüa bênh, bâo dâm an sinh xâ hQi, an toan doi
sông và srîc khôe cho Nhân dân; ung hô dia phuong, don v! và nhüng truôrng hçrp

phâi câch ly, dièu tri bênh, hô trq rürüng thiçt h?i do dich Covid-l9 gày ra, chung

tay, gôp süc phông, ch6ng, dây lùi dich bÇnh Covid-l9.
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2. viÇc vân dQng üng hQ, phân bô và sü dpng nguàn luc cüa câc co quan
don vi, tô chirc, doanh nghiÇp, câ nhân üng hQ cho công tâc phông, chông ài;
bênh covid-l9 phâi dâm bâo công khai, minh bpch, sü dgng düng mutdich,
düng phâp luât, trânh dé xây ra thât thoât.

rr. Ngr DUNG, Uimr THITC PHÂT DQNG

. l. Thùi gian tô chrfrc dgt cao tliêm vgn tlQng quyên gôp, üng hQ; phân
bô sfr dgng kinh phi phông, ch6ng dlch bÇnh Covid-l9

- Thôi gian vpn dông quyên gôp, üng hQ bÉt dàu tir ngày 02/6/202r dén
ngày 31/8/2021.

- Thùi gian phân bô tièn, tangthiét bi, hàne hôa, nhu yéu phâm: Thuc hiên
ngay trong thôi gian vandôÎg quyên gôp và két thric sau 30 ngàt, ké tir ngày Thü
tuong Chinh phü công Uô trét dich Covid-19.

2. NQi dung quyên gôp, üng hQ

Üng bQ bàng tièn, hiÇn vft, trang thiét bi, mây môc, luong thgc, thgc phâm
và câc nhu yéu p.hâm ..aê nô ffg cho công tâc phông, chông aiÀ Uçnfr Covid-I9.
Tqp trung chü yéu dé mua vÉc-xin, mây thô và trang thiét Ui V té; hô trq cho câc
khu câch ly, dièu tri bênh nhân nëng; dông viên lgc luçmg tuyén dàu phông chông
dich bênh Covid-19...

3. Eôi tugng v$n tlQng quyên gôp, üng hQ

Câc co quan, don vi, tô chüc, doanh nghiÇp, câc co sô tôn giâo; lgc lugng
vü trang, crin b§, công chtîc, viên chirc, công nhfui, lao dQng; câc nhà hâo tâm,
Nhân dân trong và ngoài tïnh.

4. Mûc vfn dQng quyên gôp, üng hQ

- Eôi voi can bQ, công chüc, viên chirc, lgc luong vü trang, công nhân và
nguoi lao dQng trong tinh: Tham gia iing hô it nhât 01 ngày lucrng.

- Dôi voi câc co qwm, don v!, tô chüc, doanh nghiÇp, câc co sô tôn giâo, citc
nhà hâo tâm và Nhân dân tuy dièu kiçn và lông hâo tâm cté tham gia ung h§ voi tinh
thàn cao rùât.

5. Quân Iÿ, phân Uô tièn, hàng hôa, trang thiét biy té, nhu yéu phâm...
cho công tâc phông, ch6ng dich Covid-lg

- Ban Thuông t .uc Üy ban I\{{t trân Tô quôc tinh dép nhAn tièn üng hQ,

thông ntrât voi Ban Chi d4o phông, ch6ng dlch Covid-lg cüa tinh dê phân bô kinh
phi trién khai mua vâc-xin, mây thô'và trang thiét b!, vât tu y té, thuôc phpc vq
phông ngira, dièu fi bÇnh Covid-l9; hô trq cho câc khu câch ly, dièu d bÇnh nhân

mâc Covid-lg nâng; hô trq cho nhûng nguùi tryc tiép tham gian làm nhiÇm v.u,

công tac phông, chông dich bênh Covid-l9 (Bâc sÿ, nhân viên y té; lgc lugng vü
trang; tô phông chông Covid-19 ô cQng dàng...) mà dü siSng dang gëp kn6 khàn.

- Tiép nhân une hô bàng hiÇn vflt, trang thiét bi y té gui tr.uc tiép vè: Phông

Nehiêp vg Dugc, Sô Y té Ha Nam là co quan dugc Ban chï d4o phông chông dich

Covid-l9 tinh phân công tiép nhAn và phân phôi.
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6. Tô chûc tiép nhfln

Tiép nhan kinh phf -quatai khoan: M9i sp dông e9R, une h9, giüp dô cüa câc

tô chirc,_ crâ-nhân xin chuyên vè Quÿ ung hq phông, chông dich Covid-lg tinh Hà
Nam 1s6 tai khoân: 124000 075 497; tên tài khoân: Üy ban M4t tr$n Tô qu6c
tinh Hà Nam t4i Ngân hang thuong mai- Cô phân Công thuong ViÇt §am - Chi
nhânh.Hà Nur). fiép ntræ üng hô tn;c tiép bÈmg tièn m{t: tpi co quan Üy ban M[t
üân Tô q.rôc tinh Hà Nam (Euong Lÿ Thâi Tô, phuàng Lê Hông Phong, thành phti
Phû Lÿ, tïnh Hà Nam).

* Mqi thông tin chi tiét xin liên hê bà: Tàng Thi Th.l Hà, Ûy viên Ban
Thuong tr.uc, Truong Ban Phong trào Üy ban M?t trân Tô quôc tinh Hà Nam; sô
diên thoai : 0946.692.668.

- Tiép nhân hiÇn v{t, h*g hôa, nhu yéu phâm, trangthiét bi: Phông NghiÇp
vp Du-o. c, Sô Y é Hà Nam (Duong Truùng Chinh, thành phii Phl) Lÿ, tînh Hà N"*)

* Mqi thông tin chi tiét [ên hÇ ông: Quâch Xuân Kha, Trucmg Phông NghiÇp
vq Duo. c, Sô Y é Hà Nam; rO Aiç, thopi: 0912.157.257.

III. TÔ CHIIC TI{.T'C HIEN
1. Dôi vt6,i Uÿ ban MTTQ tinh.
Ban hanh Ké hopch và Thu kêu g9i toàn dân tham gia, huong img dgt cao

-.Âdiêm quyên gôp, üng hQ phông chông Covid-I9.

Tuyên ruyèn, pfrô Uién rQng râi mgc dfch, ÿ ngtria cüa viÇc kêu gqi toan dân
tham gia ung hQ phông.chông dich Covid-l9; tiép nhqn kinh phi ci:r- câé tô chüc, câ
nhân *g hQ phô|g, chông dich Covid-l9; thông bâo câc thông tin vè tai khoan iiép
nhân, dia diérn ti§p nhfln ung hô üên câc co quan, bâo chi, dàiphât thanh và truyèn
hinh tinh dê câc tô chüc, câ nhân ung hô dugc thuân lqi, nhanh chông, kip thü

Ban Thuèrng tr.uc Ûy b* ryffIQ tinh phôi hçp voi c âc cg quan chirc nàng liên
..r r a

quan tiêp nhan, Qufo lÿ, phân phôi tiên, harrg hôa nhu yêu phâm... và câc hinh thric
rurg hô kfiâc dén câc co quan, don v!, co sô thUc hiÇn .ô!g tac phQng, chông dich
bênh Covid-l9. Thuôrng xuyên dôn dôc, hudrng dân viÇc triên ktrai, tô chüc ttrUc trie.n
cüa hÇ thô"g câp duoi và ché dQ thông tin bâo câo theo quy clinh.

2. Câc tô chûc thành viên cüa Mit tr$n Tô qu6c finh.
Cô vàn ban huong.dân câc câp hQi, doàn thé phôi }Cp uOi Ban Thuôrng tr.uc

Üy ban M4t tran Tô quôc và Ban Cûu trq cùng câp <tê tuyên truyèn 
".a" 

dO"g
doan viên, hôi viên và toàur dân tham gia quyên gôp, üng h§ phông, chông dich
bÇnh Covid-l9.

Tô chüc van d§ng câc co quan, dcm vf, tô chüc, doanh nghiÇp, luc luqng
vü trang, câp n$ hâo tâm, Nhân dân trong và ngoài tinh tham gia quyên gôp, üng
hQ và ch,ryên vè Ban Thuèrng trgc Uÿ ban Mët trfn Tô quôc tînh theo dià cfri crià
Ké ho4ch này.

3. Câc co quan, dcrn vi, doanh nghiÇp, lgc lugng vü trang, tô chûc xâ
hQi, co sô tôn giâo, câc nhà hâo tâm

Tuyên truyèn, v$n tlQng can bQ, công chirc, viên chüc, công nhân, nguoi lao

dông, can bQ, chién si lgc luçrng vü trang và Nhân dân trong và ngoài tinh phrit huy
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truyèn thông cloan két, tu«rng thân tucvng âi cüa dân tQc, tfch cuc tham gia dgt cao
ttiém quyên gôp, üng hQ phông 

"hông 
Covid-l9.

4. Câc ctr quan truyèn thông
Dài phât thanh - Truyèn hinh.tinh, Bâo Hà Nam, website, công thông tin

diÇn tü Hà Nam,...kip thùi dua tin vè. câc hoat dông phât dQng, thu kêu gqiioàn
dân tham gia üng hô Quÿ phông, chông dfch Covid-l9; thucrng xuyên Jâp ntât
thông tin viÇc van dQng quyên gôp, công l<hai két quâ v4n dông và phânbô, ,.i
dung tiên üng hQ.

5. Ban Chï tISo phông, chông dich bÇnh Covid-l9 câc câp

. - Phôi hçrp voi Ûy ban Met ü'fl) Tô quôc cùng câp làm. tôt.công tâc ruyên
truyèn, van d§ng, quyên g6p, üng hÇ, tiép nhân. TFôrg tin nhu càu vè kinh phi, hâng
hôa phpc vr,r công tâc câch ly, diêu ti dich bênh dê kip thü phân bô.

- I(ét thüc công üic phông, chông dlch bâo câo két quâ sü dung tièn, hiÇn
vpt cüa câc don vi, câ nhân üng h(i vôi Ban Thuùng tryc Üy ban Màt trAn Tô
quô. Viêt Nam cùng câp.

6.Üy ban MTTQ .âp huyÇn

Càn cir vào ké ho4ch cüa Ban Thuong trgc Ûy ban MTTQ tinh, Ban
Thuèrng tr.uc Üy ban MTTQ câc huyÇn, thành pfrO, tfri xâ bâo câo câp üy, phôi
hçp vÿi chinh qryèr, xây dpg ké hoach tô chirc thgc hiÇn phù hçrp vôi tinh hinh
thpc tê cüa dia phuong.

Trên dây là ké ho4ch phât d§ng, triên khai dqt cao diêm quyên gôp, üng hô
phông, chiSng dich Covid-Ig, dè nghi Ban Thuôrng tryc Uÿ ban MTTQ câc

LuyÇn, thanh phô, thi xà; câc tô chüc thanh viên, câc don v! liên quan trién khai
thuc hiên, gûlbâo câo két quâ vào thir 6 hàng tuàn (ruôc 10 giô) vè Ban Thu<rng
trgc Uÿ ban MTTQ tïrh, Hp Nam (qua Ban, Phong trào và dia chi Email:
thuha.hnm@gmatl.com) dê tông hçrp bâo câo Uy ban Trung uorlg MTTQ Viêt
Nam và bâo câo Thucmg tr.uc Tinh try./.

Noi nhôn:
- gan Ti Üy ban TWMTTQ Mr{;
- Ban Phong trao [ry ban TWMTTQ VN;
- Thuong tr.uc Tinh uÿ;
- Ban Dân vfln Tinh üy;
- UBND tinh;
- BCD phQng, chting dich Covid-19 tinh;
- Ban TT Uy ban MTTQ tinh;
- Câc so, ban, ngàrh cô liên quan;

- Hôi Chü thâp tÎô tinh;
- Câc tô chüc thanh viên MTTQ tinh;
- Ban TT t B MTTQ câc huyÇn, TP, TX;
- Can bô theo dôi huyÇn, TP, TX;
- Luu: VP, Ban PT.

TM. BAN THUÔNGTRUC
CH
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